
Beslut 2002/01 
Beslutsprövning. Fråga om en samfällighet överskridit sin 
befogenhet genom att disponera egendom som utgjorde 
församlingens särskilda egendom. 
 
Meddelat 23/1-2002 
3 kap. 6 § första stycket 2 och 57 kap. 8–19 §§ kyrkoordningen. 

I ett testamente, dagtecknat den 23 oktober 1941 förordnade Ida Amalia E bl.a. att fastigheten nr 7 i 
kvarteret Brahe i G stad skulle "odelad och i det skick den vid mitt frånfälle befinnes tillfalla G 
stadsförsamling samt förvaltas av kyrkorådet i enlighet med följande bestämmelser: Huset vid 
Brahegatan skall benämnas 'Amalias Minne' och utgöra hyresfritt hem för ensamma, behövande och 
skötsamma kvinnor från staden, i övre våningen en och i nedre våningen event. två kvinnor. Fröken 
Sigrid J--- äger dock under sin livstid kvarbo i övre våningen, efter mitt frånfälle hyresfritt. – Rörande 
bostadshuset utefter Norra Kyrkogränd förordnar jag, att övre våningen skall användas till 
församlingssal samt till bostad åt en församlingssyster ". Vidare förordnades i testamentet att en 
donation på 10 000 kr – med benämningen "Ida E:s fond" – skulle överlämnas till kyrkorådet för 
fastighetens vård, reparationer eller ombyggnad. 

Lagfart på fastigheten beviljades för G församling genom beslut av Inskrivningsmyndigheten den 9 
maj 2001. 

På Samfällda kyrkofullmäktiges i V kyrkliga samfällighet sammanträde den 30 maj 2001 behandlades 
bl.a. frågan om ombyggnad av "Amalias Minne". I protokollet från sammanträdet (§ 58) antecknas 
bl.a. följande. "Kyrkonämnden har beslutat om ombyggnad av 'Amalias Minne', Kvarter Brahe 8. 
Ombyggnaden avser personalutrymmen. Anbud gällande ombyggnaden har inkommit från Skanska 
Sverige AB, NB Bygg AB sant Byggnad AB David Johansson. Förslag föreligger att Samfällda 
kyrkofullmäktige godkänner anbudet från Skanska Sverige AB. Kyrkonämndens ordförande redogör 
för ombyggnadsförslaget och ritningar. Vidare redogöres för de diskussioner som förts om att 
förändra byggnaden 'Amalias Minne' från pensionärsboende till personalutrymme för den kyrkliga 
verksamheten. - - - Kyrkonämndens förslag till ombyggnad är enhälligt. Kyrkoherde L anmäler att 
denna dag inkommit ett fax från vice ordföranden i Kyrkonämnden H i ärendet. - - - Samfällda 
kyrkofullmäktige beslutar att inte upptaga skrivelsen till behandling. Därefter beslutar Samfällda 
kyrkofullmäktige att godkänna det föreliggande ombyggnadsförslaget, samt att uppdraga åt 
Kyrkonämnden att fullfölja ombyggnationen av Amalias Minne inom finansieringsramen 1 400 000, 
70 % banklån och 30 % eget kapital." 

H begärde beslutsprövning och yrkade att beslutet skulle upphävas och genast inhiberas. Till stöd för 
yrkandet gjorde H i första hand gällande att fastigheten är stiftelseegendom. I andra hand gjorde han 
gällande att egendomen tillhör församlingen. H anförde bl.a. följande. "Oavsett vilket av dessa 
förhållanden som är för handen, utgörs egendomen inte av sådan samfälld egendom som pastoratet 
äger disponera fritt. - - - Under alla förhållanden har fastigheten med byggnaden Amalias Minne vid 
varje års redovisning uppfattats utgöra sådan egendom som endast får nyttjas enligt donators vilja; 
låt vara såsom den varit att tillämpa utifrån aktuella omständigheter. Egendomen har således under 
alla förhållanden kvarstått som stiftelseegendom eller G församlings särskilda egendom. På samma 
sätt som den kyrkliga samfälligheten inte kan ianspråkta annan församlingsegendom såsom G kyrka 
eller B kyrka och inte heller församlingshem eller sockenstugan för eget ändamål, kan Amalias Minne 
i vart fall inte ianspråktas för annat än församlingsändamål. V kyrkliga samfällighet har således 
överskridit sin befogenhet genom ifrågavarande beslut om ändrat nyttjande, varför beslutet som 
olagligt skall upphävas." 

Domkapitlet förordnade den 15 juni 2001 att det överklagade beslutet tills vidare inte skulle gälla. 

Samfällda kyrkofullmäktige i V kyrkliga samfällighet yrkade att överklagandet skulle avvisas och att 
domkapitlet skulle bekräfta att samfällda kyrkofullmäktiges beslut skulle gälla. Enligt samfällda 
kyrkofullmäktige utgjorde "Amalias Minne" inte stiftelseegendom varför en ändring av byggnadens 



användningssätt inte strider mot stiftelselagen. Till stöd härför anförde samfällda kyrkofullmäktige 
följande. "Vad som kan observeras är att församlingen i maj 1966 som gåva överlämnade tomten nr 8 
i kvarteret Brahe med full äganderätt till en nybildad Församlingshemsstiftelse. Detta skedde när den 
ursprungliga byggnaden Amalias Minne var nedbrunnen. Byggandet av det nya Amalias Minne 
skedde när Församlingshemsstiftelsen var ägare till fastigheten. I april 1980 överför 
Församlingshemsstiftelsen sin egendom till församlingen och upplöses därefter". – Beträffande 
frågan om äganderätten till egendomen anförde samfällda kyrkofullmäktige bl.a. följande. G 
församling är lagfaren ägare till Amalias Minne. Förändringen av byggnadens användningssätt 
innebär inte att församlingen avyttrar eller på annat sätt avhänder sig förfoganderätten över 
byggnaden. Det är endast förvaltningen av byggnaden som, liksom församlingens övriga byggnader, 
sköts av samfälligheten. Det finns inget lagligt hinder mot att ändra byggnadens användningssätt och 
det ändrade användningssättet kan inte anses strida mot Ida E:s testamente. Byggnaden Amalias 
Minne användes, fram till branden år 1966, "till det ändamål som Ida E nedtecknat i sitt testamente. 
Såvitt är känt var uthyrningen till de hyresgäster som då bodde i byggnadens lägenheter hyresfri. 
Efter branden uppfördes en byggnad som var helt olik den förutvarande byggnaden på tomten. 
Uppbyggnaden finansierades dels med ersättning från försäkringsbolaget, dels med insamlade 
medel. Från tiden för återinflyttningen (hösten 1969) fram till att den sista hyresgästen flyttade ut 
(våren 2001), har hyresgästerna erlagt hyra. - - - Samfälligheten har inte fattat beslut om ändrat 
nyttjande av byggnaden. Församlingen har använt byggnaden successivt och i allt större omfattning 
för sin verksamhet. För att i första hand anpassa byggnaden för kansliändamål innefattande 
ändamålsenliga personalutrymmen m.m. fordras en ombyggnad. En ombyggnad förutsätter 
medelsanvändning. Det har därför varit naturligt att begära godkännande från samfällda 
kyrkofullmäktige av ombyggnadsförslaget och finansieringen." 

Samfällda kyrkofullmäktige i V kyrkliga samfällighet åberopade en utredning av två skattejurister 
från Ernst & Young AB angående frågan om Amalias Minne utgör en stiftelse. I utredningen anges 
bl.a. följande. "Frågan är om byggnaden 'Amalias Minne' utgör en stiftelse, enligt stiftelselagen. En 
stiftelse utgör en förmögenhetsmassa. För stiftelsens förpliktelser svarar endast stiftelsens tillgångar. 
Stiftelsens ändamål skall således kunna främjas med stiftelseegendomen. 'Amalias Minne' utgörs 
endast av en byggnad, vilken enligt testamentet skulle utgöra ett hyresfritt hem för behövande 
kvinnor från G. Eftersom hemmet skulle vara hyresfritt genererade fastigheten inte några intäkter i 
form av hyresintäkter. Byggnadens kostnader för bland annat uppvärmning och underhåll kunde 
således inte täckas med hyresintäkter. Vid tiden för Ida E:s bortgång och ett par år därefter skulle 
byggnaden 'Amalias Minne', i kombination med medlen i Ida E:s fond, kunnat ha ansetts utgöra en 
stiftelseliknande förmögenhet. Stiftelsens ändamål – att hyresfritt upplåta hemmet – skulle då ha 
kunnat främjas genom medlen i fonden använts för att täcka byggnadens kostnader. Sett helt isolerat 
kunde byggnaden 'Amalias Minne' dock inte ansetts utgöra en stiftelse. Efter branden 1966 byggdes 
'Amalias Minne' upp i ett nytt utförande. Återuppbyggnaden finansierades bland annat genom 
ersättning från försäkringsbolaget. Efter branden har hyra tagits ut av hyresgästerna. Dessa intäkter 
har dock inte täckt byggnadens kostnader för drift och underhåll, utan dessa kostnader har 
fortlöpande täckts av G pastorat/församling. Mot bakgrund av det ovanstående utgör 'Amalias 
Minne', enligt vår bedömning, inte någon stiftelse, eftersom det i realiteten inte varit möjligt att 
främja stiftelsens avsedda ändamål med den egendom som anslogs i Ida Amalia E:s testamente. Det 
var i stället fråga om en villkorad gåva. En förändring av användningssättet för byggnaden kan, enligt 
vår bedömning, inte anses strida mot stiftelselagen." 

Kyrkorådet i G församling beslutade den 30 juli 2001, § 43, att yrka att H:s besvär skulle avvisas. 
Vidare beslutade kyrkorådet att godkänna ombyggnadsplanerna av "Amalias Minne" till 
pastorsexpedition, kontor och personalutrymmen för de anställda i församlingen. 

I ett yttrande som kom in till domkapitlet den 8 augusti 2001, och således efter överklagandetidens 
utgång, gjorde H som tredje grund "gällande att V kyrkliga samfällighet utan mellankommande 
permutation av ändamålsbestämmelsen i testamentet inte äger ändra nyttjandet av Amalias Minne 
på sätt som avses med nämnda beslut - - - Jag vill särskilt framhålla att det utifrån min uppfattning 
varit förenligt med ändamålsbestämmelsen i testamentet att anordna diakoniexpedition i 'Amalias 
Minne' men att det redan vid denna förändring förutsattes att yttrande inhämtades från 
länsstyrelsen. Jag vill dessutom framhålla att fortsatt behov av anordnande av boende för ensamma, 



behövande och skötsamma kvinnor från staden G föreligger. I vart fall inkom intresseanmälningar för 
boende i 'Amalias Minne' fortlöpande till den 31 december 1998 - - - ." 

Domkapitlet beslutade den 16 augusti 2001 att med bifall till överklagandet upphäva samfällda 
kyrkofullmäktiges i V kyrkliga samfällighet beslut den 30 maj 2001, § 58, angående ombyggnad av 
fastigheten "Amalias Minne". 
Som skäl för beslutet anförde domkapitlet – efter att ha redogjort för innehållet i 57 kap. 10 § 
kyrkoordningen – följande: "Angående frågan huruvida 'Amalias Minne' är en stiftelse ansluter sig 
domkapitlet till slutsatserna i den utredning, som kyrkofullmäktige låtit Ernst & Young AB göra. 
'Amalias Minne' utgör således enligt domkapitlets uppfattning inte en stiftelse, då kriterierna för 
sådan enligt 1 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) inte är uppfyllda. 
   Fastigheten 'Amalias Minne' har genom testamente med föreskrifter om förvaltning och ändamål 
tillfallit G församling. Kyrkorådet är således det organ, som enligt testamentet skall förvalta 
fastigheten och det är inte möjligt att överlåta annat än den praktiska skötseln till annan. 
Kyrkofullmäktige har genom det överklagade beslutet således överskridit sina befogenheter. Beslutet 
skall därför upphävas redan på grund av bestämmelsen i 57 kap. 10 § 3 p kyrkoordningen. 
   Den av kyrkofullmäktige beslutade ombyggnaden av fastigheten från pensionärsboende till 
personalutrymme för den kyrkliga verksamheten kan ej anses överensstämma med bestämmelsen i 
testamentet om 'ett hyresfritt hem för ensamma, behövande och skötsamma kvinnor'. En sådan 
förändring av ändamålet kräver enligt 1 § permutationslagen (1972:205) att ansökan om 
permutation görs. Sådan ansökan skall enligt 2 § samma lag prövas av Kammarkollegiet. För att en 
förändring skall komma till stånd måste därför kyrkorådet ansöka härom hos Kammarkollegiet. 
Eftersom någon permutation ej begärts, skall beslutet upphävas även på grund av bestämmelsen i 57 
kap. 10 § 4 p kyrkoordningen." 

V kyrkliga samfällighet överklagade, genom samfällda kyrkofullmäktige, domkapitlets beslut till 
Svenska kyrkans överklagandenämnd och yrkade att domkapitlets beslut skulle upphävas. 
Enligt V kyrkliga samfällighet hade domkapitlet inte på någon grund haft fog för att upphäva 
samfällda kyrkofullmäktiges beslut. Samfälligheten anförde vidare bl.a. följande. Kyrkonämnden 
beslutade vid sitt sammanträde den 26 april 2001 att föreslå att ett anbud från Skanska Sverige AB 
rörande ombyggnad av "Amalias Minne" skulle föreslås bli antaget och föreläggas samfällda 
kyrkofullmäktige vid dess sammanträde den 30 maj 2001 tillsammans med förslag om finansiering. 
Innan frågan om ombyggnad av "Amalias Minne" hänsköts till samfällda kyrkofullmäktige hade 
församlingens kyrkoråd informerats och ställt sig positivt till förslaget. Formellt beslut om 
ombyggnaden fattade kyrkorådet den 30 juli 2001. Genom samfällda kyrkofullmäktiges beslut den 
30 maj 2001 skapades de finansiella möjligheterna att verksställa beslutet. Mot bakgrund av att 
endast samfällda kyrkofullmäktige har rätt att besluta om viktiga ekonomiska frågor (3 kap. 6 § 
första stycket 2 och fjärde stycket kyrkoordningen), kan samfällda kyrkofullmäktige inte anses ha 
överskridit sin befogenhet i detta avseende. – I sitt överklagande anförde H två grunder på vilka han 
ansåg att samfällda kyrkofullmäktiges beslut skulle upphävas. Först efter överklagandetidens utgång 
framförde H sin tredje grund, där han bl.a. hävdade att permutation först måste begäras för att 
ändamålsbestämmelsen i testamentet skall få ändras. Domkapitlet har inte berett samfälligheten 
tillfälle att bemöta denna grund, vilket uppfattats som att domkapitlet skulle komma att avvisa den 
såsom för sent anförd. Rätten att bemöta vad annan tillfört ett ärende ger inte en klagande rätt att 
åberopa nya grunder i detta senare läge. Domkapitlet borde därför ha lämnat H:s tredje grund utan 
avseende. I sak kan det ifrågasättas om testamentet hade någon verkan efter branden år 1966 då 
byggnaden totalförstördes. Efter återuppbyggnaden och inflyttningen hösten 1969 har hyresgästerna 
fått erlägga hyra. Ändamålsbestämmelsen har således inte följts sedan dess. Permutationslagen, som 
trädde i kraft den 1 juli 1972, är inte tillämplig på förhållanden som inträffat före ikraftträdandet. 
Kanske borde kyrkorådet redan i samband med uthyrningen efter branden ha ansökt hos Kungl. 
Maj:t om att få frångå testamentsvillkoren genom att använda försäkringsersättningen, dvs. 
substitutet för den nedbrunna byggnaden, som dellikvid vid uppförandet av en ny byggnad. 
Domkapitlet kan mot denna bakgrund inte anses ha haft rätt att upphäva samfällda 
kyrkofullmäktiges beslut med stöd av 57 kap. 10 § första stycket 4 kyrkoordningen. 

H yrkade i första hand att överklagandet skulle avvisas till följd av bristande behörighet och i andra 
hand att överklagandet skulle avslås. 



Till stöd för yrkandet om avvisning anförde H att beslutet att överklaga domkapitlets beslut inte 
fattats av något behörigt organ. När det gäller andrahandsyrkandet anförde H bl.a. följande. "Att 
församlingens kyrkoråd i efterhand fattat ett beslut kan inte medföra att det överklagade beslutet 
vunnit laglighet i efterhand. Vad som beslutats genom församlingens kyrkoråd i beslutet den 30 juli 
2001 kan dessutom inte till fullo utrönas, eftersom det beslutet såvitt jag kunnat utröna endast var 
ett instämmande i det överklagade beslutet och inget beslut med självständig innebörd. Att jag redan 
i första överklagandeskriften angett besvärsgrund som domkapitlet lagt till grund för sitt beslut 
framgår av skriften. När sedan i samfällda kyrkofullmäktiges yttranden ihärdigt angetts att fråga inte 
var om en stiftelse, har jag endast angett vad som rätteligen varit fråga om. Att samfällda 
kyrkofullmäktige beretts tillfälle att yttra sig över min skrift benämnd vidhållande av överklagande 
av beslut framgår av § 134 i protokoll fört vid V kyrkliga samfällighets sammanträde 2001-08-02. - - - 
Noteras kan att G församlings kyrkoråds arbetsutskott utan föregående beredning eller beslut nu 
enligt uppgift från kyrkoherden ingett ansökan om permutation". 

V kyrkliga samfällighet gav in ett protokoll från samfällda kyrkofullmäktiges sammanträde den 8 
november 2001. Av protokollet, § 83, framgår att samfällda kyrkofullmäktige beslutade att i alla 
delar godkänna överklagandet. 

Domkapitlet inkom inte med något yttrande i ärendet. 

Svenska kyrkans överklagandenämnd (Robert Schött, Anders Björnberg, Tor Frylmark, Lotta 
Vahlne Westerhäll och Martin Olsson) anförde i beslut den 23 januari 2002: 
H har yrkat att överklagandet skall avvisas till följd av bristande behörighet, eftersom beslutet att 
överklaga domkapitlets beslut inte fattats av något behörigt organ. Av protokoll från den 8 november 
2001 (§ 83) framgår att samfällda kyrkofullmäktige beslutat att i alla delar godkänna överklagandet. 
Det finns därmed inte någon grund för att avvisa överklagandet (jfr Kaijser och Riberdahl, 
Kommunallagarna II, Kommunallagen m.m., 6:e upplagan 1983, Kommunförbundets förlag, s. 656). 

Beslut som fattas av en församling, en samfällighet eller ett stift överprövas genom beslutsprövning i 
enlighet med bestämmelserna i 57 kap. 8–19 §§ kyrkoordningen, om det inte finns någon särskild 
regel i kyrkoordningen för hur beslutet skall överprövas. Beslutsprövningen innebär, enligt 57 kap. 
10 § kyrkoordningen, att beslutet skall upphävas om det 
1. inte har tillkommit i rätt ordning, 
2. hänför sig till något som inte är en angelägenhet för församlingen, 
3. har fattats av ett organ som har överskridit sina befogenheter, eller 
4. strider mot kyrkoordningen, någon annan kyrklig bestämmelse eller någon rättsregel som Svenska 
kyrkan har att följa. 

Församlingen är det lokala pastorala området och dess grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, 
bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Församlingen har ansvar för den kyrkliga 
verksamheten för alla som vistas i församlingen och skall anskaffa och underhålla den egendom som 
behövs för församlingens uppgifter samt anställa och avlöna personal, om detta inte är en uppgift för 
en kyrklig samfällighet som församlingen ingår i (se 2 kap. 1 § kyrkoordningen). 

När flera församlingar utgör ett pastorat, dvs. en kyrkoherdes tjänstgöringsområde, samverkar de i 
en samfällighet som svarar för ekonomisk utjämning, resurshushållning och service. Samfälligheten 
har, enligt 2 kap. 11 § kyrkoordningen, det ekonomiska ansvaret för alla församlingens uppgifter och 
är arbetsgivare för alla anställda samt har det grundläggande ansvaret för den fasta egendomen inom 
samfälligheten. Församlingen har i dessa fall inte möjlighet att ta ansvar för ekonomin annat än inom 
ramen för de anslag som har delegerats från samfälligheten (se CsSkr 1999:3 s. 2-338). 

Om en församling ingår i kyrklig samfällighet, är det enligt 3 kap. 6 § första stycket 2 kyrkoordningen 
samfällighetens beslutande organ, samfällda kyrkofullmäktige, som beslutar om budget, kyrkoavgift 
och andra viktiga ekonomiska frågor. Vidare gäller enligt bestämmelsens fjärde stycke att 
församlingens beslutande organ i sådana fall inte får besluta i dylika frågor. 

G stadsförsamling erhöll som gåva genom förordnande i Ida E:s testamente fastigheten nr 7 i 
kvarteret Brahe i G stad att förvaltas av kyrkorådet. På fastigheten, som är lagfaren på G församling, 
finns två byggnader. För gåvan gällde särskilda föreskrifter, olika för de två byggnaderna. Den i detta 
ärende aktuella byggnaden skulle benämnas Amalias Minne och utgöra hyresfritt hem för ensamma, 



behövande och skötsamma kvinnor från staden. Därtill överlämnades en donation om 10 000 kronor 
till kyrkorådet för fastighetens vård, reparationer eller ombyggnad. 

Kyrkonämnden i V kyrkliga samfällighet beslutade den 26 april 2001 att föreslå att ett anbud från 
Skanska Sverige AB rörande ombyggnad av Amalias Minne skulle föreslås bli antaget och föreläggas 
samfällda kyrkofullmäktige vid dess sammanträde den 30 maj 2001 tillsammans med förslag om 
finansiering. Förslaget innebar att fastighetens användningssätt skulle ändras från pensionärsboende 
till personalutrymme för den kyrkliga verksamheten. Enligt uppgift från samfälligheten hade 
församlingens kyrkoråd informerats och ställt sig positivt till förslaget innan frågan om ombyggnad 
hänsköts till samfällda kyrkofullmäktige. 

I det klandrade beslutet godkände samfällda kyrkofullmäktige det föreliggande ombyggnadsförslaget 
och uppdrog åt kyrkonämnden att fullfölja ombyggnationen av Amalias Minne inom 
finansieringsramen 1 400 000, 70 % banklån och 30 % eget kapital. 

H gjorde till stöd för sin begäran om beslutsprövning i första hand gällande att fastigheten är 
stiftelseegendom och att den därför inte kan disponeras av samfälligheten. Påståendet att fastigheten 
skulle utgöra stiftelseegendom har han emellertid numera frånfallit. I andra hand gjorde H gällande 
att egendomen tillhör församlingen och att den därför såsom församlingens särskilda egendom inte 
kan disponeras av samfälligheten. Efter klagotidens utgång har H därutöver för det tredje gjort 
gällande att det krävs permutation av ändamålsbestämmelsen i testamentet innan beslut kan fattas 
om ändrat nyttjande av Amalias Minne. 

Domkapitlet biföll överklagandet och upphävde det klandrade beslutet då domkapitlet ansåg att 
samfällda kyrkofullmäktige dels hade överskridit sin befogenhet eftersom det enligt testamentets 
föreskrifter är kyrkorådet som skall förvalta fastigheten och det inte är möjligt att överlåta annat än 
den praktiska skötseln till annan, dels hade handlat i strid mot permutationslagen. 

Överklagandenämnden har vid flera tillfällen prövat frågan om omständigheter som anförs först efter 
klagotidens utgång kan beaktas i beslutsprövningsärenden och funnit att så inte är fallet, såvida det 
inte rör sig om förtydliganden och preciseringar av de omständigheter som åberopats inom 
klagotiden (se Överklagandenämndens beslut 9/00, 12/00 och 5/01). Den nya omständighet som H 
åberopat först efter klagotidens utgång kan inte anses utgöra förtydliganden eller preciseringar av de 
omständigheter som han åberopat inom klagotiden. Omständigheten skulle därför inte ha prövats av 
domkapitlet. Överklagandenämnden avvisar den nya omständigheten. 
Frågan i ärendet gäller således om samfällda kyrkofullmäktige i V kyrkliga samfällighet genom det 
klandrade beslutet disponerat egendom som utgör G församlings särskilda egendom och som därför 
inte kan disponeras av samfälligheten och därigenom överskridit sin befogenhet. Såväl H som 
domkapitlet har ansett detta vara fallet. 

Samfälligheten har emellertid anfört att beslutet endast innebär att de finansiella förutsättningarna 
för en ombyggnad skapades genom det klandrade beslutet och att formellt beslut om ombyggnaden 
fattades av kyrkorådet den 30 juli 2001. Särskilt har samfälligheten framhållit att endast samfällda 
kyrkofullmäktige har rätt att besluta om viktiga ekonomiska frågor. 

Överklagandenämnden kan konstatera att det klandrade beslutets utformning är inte helt entydig. 
Samfälligheten ståndpunkt att beslutet endast innebär att de finansiella förutsättningarna för en 
ombyggnad skapades genom beslutet vinner dock stöd av flera omständigheter som framkommit i 
ärendet. Till dessa omständigheter hör bl.a. det förhållandet att G församling numera har ingett 
ansökan om permutation och att det i det protokoll från samfällda kyrkofullmäktiges sammanträde 
den 8 november 2001 som samfälligheten gett in beslutas att konfirmera beslutet om finansiering av 
ombyggnad av Amalias Minne (§ 84). I samma riktning talar det förhållandet att samfällighetens 
ståndpunkt stämmer väl överens med föreskrifterna i kyrkoordningen, som anger samfällda 
kyrkofullmäktige som det organ som beslutar i viktiga ekonomiska frågor. 

Med hänsyn härtill bör beslutet, mot samfällighetens bestämda uppfattning, inte ges en vidare 
innebörd än vad som avsetts. Samfälligheten kan därför inte sägas ha disponerat egendom som utgör 
G församlings särskilda egendom och som inte kan disponeras av samfälligheten, dvs. ha fattat ett 
beslut som det ankommer på församlingens kyrkoråd att fatta. Överklagandet skall följaktligen 

https://internwww.svenskakyrkan.se/%c3%b6verklaganden%c3%a4mnden/beslut-2000/09
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bifallas och domkapitlets beslut undanröjas. Samfällda kyrkofullmäktiges i V kyrkliga samfällighet 
beslut den 30 maj 2001, § 58, står därmed fast. 

Överklagandenämndens beslut: 
1. Överklagandenämnden avslår H:s yrkande om avvisning av överklagandet. 
2. Överklagandenämnden avvisar den omständighet som H anfört efter klagotidens utgång. 
3. Överklagandenämnden undanröjer domkapitlets beslut och avslår H:s begäran om 
beslutsprövning. 
— — — 

Sökord: Befogenhetsöverskridande. Beslutsprövning. Klagorätt. Nya omständigheter. 
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